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I slutet av 1700-talet köpte ”fiskeborgaren och handlanden” i Umeå, Johan Häggström,
en del av ett jordbruk i Dalkarlså. Avsikten var i första hand att komma åt fallrätten i ån

för att där kunna bygga såg och kvarn. Sonen Erik – ”Patron Häggström” – övertog
affärsverksamheten och utvecklade den till en omfattande bruks- och handelsrörelse.

Stort och förmöget
Vid 1800-talets mitt var Häggströms handelshus
ett av Västerbottens största och rikaste.
Ett handelshus kontrollerade alla handelsled;
de varor man sålde var egenproducerade,
de fartyg som fraktade varorna ägde man själv.
Fartygen hade dessutom byggts på egna varv.
Man seglade på Europa, Syd- och Nordamerika
och i retur förde fartygen diverse handelsvaror.
Det var främst basvaror men även exotisk lyx.
Handelshuset ägde affärsrörelse och storjordbruk
och fungerade även som bank för sina anställda.

En era tar slut
När Erik d.y. 1861 övertog affärsverksamheten
ägde Häggströms handelshus bland annat:
två vattensågar, en tullmjölkvarn, sex hemman,
fyra krononybyggen, skeppsvarvet på Prästskär
och sist, men inte minst, huvuddelen i 11 fartyg.
År 1869 utsågs Erik d.y. till riddare av Wasaorden.
Ett år senare blev han även invald i riksdagen
och skaffade en ståndsmässig bostad i Stockholm.
Då Erik dog 1874 stod man utan driftig ledning.
På grund av den sviktande världskonjunkturen
gick handelshuset sju år senare i konkurs.
Idag är det pingströrelsen som äger byggnaderna,
här driver de sedan 1985 en folkhögskola.

Handelsboden
När näringsfriheten infördes i Sverige 1864
blev det tillåtet att hålla handelsbod på landet.
Handeln sköttes tidigare av städernas borgare.
I handelsboden fanns alla nödvändiga basvaror,
som salt, tobak, socker, gula ärtor, garner,
tyger, såpa, hampa och bröd från gårdsbageriet.
De anställda och bönderna handlade på kredit;
inköpen avräknades löner och bondens leveranser.
Det var lätt att hamna i beroendeförhållande.
I boden svävade även en doft av exotiska kryddor,
hitförda från fjärran land, liksom siden och indigo
– begärliga varor för de mer välbeställda kunderna.

Häggström’s business house
In the middle of the 19th century, Häggström’s bu-
siness house was among the biggest in the county.
Here lay the main residence, built at the end of the
18th century. The business house controlled all sta-
ges of trade: it sold goods that it had produced, it
ran its own ships which it also built in its own
shipyards. The ships sailed to Europe, and South
and North America and brought home different
commodities; many of them were sold at the
trading centre on this property. In 1881 the busi-
ness house went bankrupt.

HÄGGSTRÖMS HANDELSHUS

Patron Erik Häggström d ä,
1794 – 1861.

Erik Häggström d y, 1821 –
1874.

Häggströms bedrev en omfattande varvsrörelse. På närbelägna
Prästskär byggdes 1855 – 1883 14 fartyg. Då den nya herrgården
byggts 1849, blev Gammelgården handelsbod. Efter konkursen
1881 köptes herrgården av en släkting. År 1928 donerades fastig-
heten till Landstinget, som byggde om den till lanthushållsskola.

In 1928, the property was donated to the county council, which
turned it into a rural domestic school. Today the Pentecostal
Church runs a folk high school here.
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HANDEL & SJÖFART
Stapelhamnen Ratan
Sedan 1400-talet hade all handel med Norr-
land varit starkt reglerad. Under 1700-talet 
förändras handelsreglerna och köp männen 
får friare händer. Allt som sjövägen fördes till 
och från Väster botten måste dock förtullas 
i en stapelhamn. För städerna Torneå, Lu-
leå, Piteå och Umeå utsågs 1767 Ratan som 
stapelhamn. Sjötullkammaren byggdes på 
Rataskär, snett mittemot den plats ni nu står. 
Därifrån fördes länets exportartiklar; trävaror, 
tjära, fisk, smör och stångjärn. Järn var vid 
denna tid Sveriges största exportvara.

Södra inloppet vid sekelskiftet. På Ledskär syns 
gamla fyren och saltmagasinet. Salt och spannmål 
var förr Västerbottens viktigaste importartiklar.
The southern entrance at the turn of the century. 
You can see the old lighthouse and the storehouse 
for salt at Ledskär. Salt and corn used to be Väster-
botten’s most important import articles.

ROBERTSFORS KOMMUN 2003

Ratans hamn 1869, 
avbildad av Fritz von 
Dardel. 
 Närmast i bild syns 
den kajplats ni nu står 
vid. På bilden står två 
män vid ett större lagg-
kärl, som förmodligen 
innehöll salpeter. På 
kajen finns också plank 
och tjärtunnor.

The port of Ratan in 
1869 depicted by Fritz 
von Dardel. The quay-
berth you are standing 
by can be seen at the 
very front of the pic-
ture.

Sjöfart
1765–1895 byggdes ca 700 fartyg i länet. Ett 
av de största varven ägdes av Häggströms 
handelshus i Dalkarlså, 10 km norr om Ratan. 
 Flera fartyg från Västerbotten gick på utsjö-
fart; under Krimkriget, 1854–56, seglade man 
med virke och tjära till England, vidare med 
kol till Konstantinopel, åter med säd från 
Svarta Havet, bomull från Egypten samt salt 
och vin från medelhavsländerna. Från Nord-
amerika fördes majs, vete, petroleum och 
från Väst indien socker.

Trade and Shipping
Trade with the northern part of Sweden had 
been very limited since the 15th century. In 
the 18th century the restrictions were relaxed, 
but all merchandise that were transported 
by sea had to pass a custom-house. In 1767 
it was decided that the custom-house for 
Västerbotten would be situated at Rataskär, 
across the sound.

 The most common export commodities 
at the end of the 18th century were wood 
products, tar, butter, fish and iron. Iron was 
Sweden’s most important export commodity.

Foto: Nils Blomgren

Foto: Västerbottens museum
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Målningen visar Håknäs sågverk under 1880-talet. På andra sidan älven syns herrgården,
uppförd vid mitten av 1800-talet. Den gamla herrgården – den gula byggnaden här

framme – blev då arbetarbostad. Fortsätt gärna till fots ned till Öreälven och sågplatsen!

Ett av länets största
Vid mitten av 1800-talet var Håknäs såg
ett av länets fyra största vattendrivna sågverk.
Som flest arbetade här ett 70-tal personer.
Här levde således många familjer med barn
– en skola uppfördes så tidigt som 1845.
Håknäs finbladiga sågverk anlades redan 1761
av umeåköpmännen Olof Biur och Erik Modig.
På 1830-talet köptes sågen av ett aktiebolag,
ägt av jägmästare Gustav Vilhelm Häggström
och tidens store man patron Erik Häggström.
Håknäs blev en del av ett handelsimperium.

Utveckling – Avveckling
Häggströms handelshus var omfattande.
Där idkades skeppsfart men även jordbruk
– ett mönsterjordbruk skapades i Strömsör.
Vid havet låg sågverkets lastageplats Kylören,
där Häggströms även hade ett skeppsvarv.
Men nya, omvälvande tider var i antågande;
ångan som drivkälla var på väg in i bilden.
Håknäs köptes 1889 av Mo och Domsjö AB,
men någon ångsåg kom aldrig att byggas här.
Kemparna, som var MoDo:s största ägare,
valde istället att bygga ångsågen på Norrbyskär.
Den sista stocken i Håknäs sågades 1895.

Håknäs Sawmill
Håknäs Sawmill was founded in 1761 by two merchants from
Umeå. In the 1830s, the saw-mill was owned by among others the
industrialist Erik Häggström. Häggström owned a powerful
business house. It included another sawmill, mills, several farms,
shipyards and a glassworks. ‘Häggströms’ owned and ran several
ships that plied routes to Europe, and to North and South
America. One shipyard lay in Kylören, about six kilometres further
downstream. This was also the loading site for Håknäs Sawmill,
where all sawnwood was shipped out.

Målning VLM (Gideå Bruk/
MoDos arkiv)

1. Skyltens placering
2. Skylt sågverket
3. Plats för sågverket
4. Plats för kontorsbyggnad
5. Skolbyggnad
6. Äldsta herrgården, om-
byggd till arbetarbostad

1. Location of the sign
2. Sawmill sign
3. Sawmill site
4. Site of office building
5. School building
6. The oldest manor, con-
verted into workers’ home.

HÅKNÄS SÅGVERK
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Målning av Håknäs sågverk omkring 1850.
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Med Öreälvens kraft drevs vattensågen, men också kvarnen på andra sidan älven. Öreälven
 förband Håknäs med havet; det sågade virket flottades till Kylören för utskeppning.

Men Öreälven behövde även överbryggas – ni står vid en av länets längsta hängbroar!
En ny teknik

Sågverket var modernt då det byggdes 1761;
den finbladiga sågtekniken var en nyhet.
De tunna sågbladen i ramarna var ställbara
så att virke i olika dimensioner kunde sågas.
Man fick på så sätt ut mer av varje stock
än man fick i de äldre grovbladiga sågarna.
Dessa sågblad kunde vara över en cm tjocka,
och gav bräder som var ”ludna som björnar”.
De grovbladiga sågarna ägdes av bönderna
och man sågade då det fanns behov av virke.
Även här fanns det tidigare en grovbladig såg.

Statliga stöd
Staten stöttade de som anlade finbladiga sågar
genom att tilldela dem statlig skog;
syftet var att öka den svenska virkesexporten.
Sågade bräder blev också en viktig handelsvara.
Två kapitalstarka köpmän från Umeå
anlade den finbladiga sågen med två ramar.
Där kunde sågas fem 14 fots stockar i timmen,
d.v.s. fem stockar med en längd av 4,2 meter.
Årsproduktionen på 1780-talet var 2 000 tolfter
– omräknat för oss idag cirka 24 000 brädor.
Virket flottades ned till lastageplatsen Kylören,
där det sedan skeppades vidare ut i Europa.

Håknäs sågverk under
1890-talet. Den stora bygg-
naden i mitten av bilden är
idag riven; det var såg-
verkets kontor. Till vänster
skymtar den äldsta herr-
gården. Vattensågarna var i
regel inte i drift hela året, ca
fem månader var vanligt.
Då ångsågarna slog igenom
under 1800-talets senare
del, byggdes sågverken vid
utskeppningshamnarna.
Håknässågen ersattes av
MoDo ångsåg Norrbyskär.

Håknäs Sawmill in the
1890s. The large building
in the middle of the picture
was the sawmill office. The
water-driven sawmills were
generally operated only 5
months a year. When the
steam-powered mills arrived
in the latter part of the 19th

century, sawmills were built
at the export harbours.
Håknäs was discontinued
and replaced by Norrbyskär.

A fine-blade saw
When the sawmill was inaugurated in 1761, it was modern; the fine-
blade saw technology was an innovation. The thin blades in the
mountings were adjustable so that planks in different dimensions could
be sawn. In that way, more of each log could be used than with the
older thick- blade saws. Håknäs Sawmill could saw five 14-foot logs an
hour. Fine-blade sawmills were encouraged by the state: the real benefit
lay in increased timber exports. Those who set up the sawmills were
granted state forests and tax concessions.

VATTNET SOM DRIVKRAFT
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Det fanns en tid då linjebåtarna mellan Stockholm och Luleå anlöpte Kylören. Då öltappen,
livsmedelsaffären, bageriet, modeaffären och caféet fylldes med kunder. Då barnen gick till

skolan och de vuxna till bönhuset. Idag är det lugnet som härskar på Kylören.

Lastage- och varvsplats
Kylören var kopplad till sågverket i Håknäs.
Sågverket låg sex km uppströms Öreälven
och hit fraktades och utskeppades allt virke.
Håknässågen anlades i början av 1760-talet,
100 år senare var den en av länets största.
Kylören var en stor och livlig lastageplats.
Förutom den vidsträckta brädgården vid kajen
fanns bostäder för arbetare och tjänstemän.
En tid drevs här även ett skeppsvarv.
Första fartyget, skonerten Argo, byggdes
1850, det sista var skonerten Johan, 1884.

En säsongsarbetsplats
Arbetet på lastageplatserna var säsongsbetonat.
Vintertid fördes virket hit med häst och släde
och på sommaren flottades det i stora buntar
ned till älvens mynning cirka två km härifrån.
Därefter varpades det över viken till Kylören,
där det togs upp och stabblades för att torka.
All lastning på fartygen skedde för hand,
därför kunde fartygen bli liggande i veckor.
Skeppningssäsongen var begränsad till de fem
– sex månader per år havet var isfritt.

Kartan visar Kylören 1891.
En god hamn och närheten
till flottningsälvar var goda
förutsättningar för en lasta-
geplats. Kylörens läge var så
bra, att det fanns planer på
att bygga sågverkssamhället
Norrbyskär här. Men då
MoDo köpte Håknässågen
avvecklades Kylören; skolan
stängdes under 1930-talet.

The map shows Kylören in
1891. In the past, all
sawmills and ironworks
had their own loading sites.
The works lay beside rapids
some way inland from the
coast – and the loading sites
were their links to Europe.
With the arrival of steam-
powered saws, sawmills
could be built on the coast.

Loading and wharf site
When the water-powered sawmill in Håknäs
became operational in the 1760s, Kylören was
set up as the loading site for the sawmill. The
sawn-wood was floated the six kilometres here
to be dried and exported. In the mid-19th
century, the sawmill had its heyday, as did
Kylören. A large proportion of the sawnwood
from northern Sweden was exported to Eng-
land. Between 1850 and 1884, there was also
a shipyard here. The last ship built here, “Jo-
han”, came to grief on the Goodwin Sands in
the English Channel in 1912. The ship ran
aground and was abandoned along with its
cargo from sawmills in Sundsvall.

Kylören was a bustling community, with food stores, a café, a
school and a chapel. At one time, about 40 families lived here.

Som mest bodde ett 40-tal familjer på Kylören. Skolan var
den första röda byggnaden ni passerade på vägen hit.

KYLÖRENS LASTAGEPLATS
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I dag är Johannisfors en lugn plats vid sidan av allfartsvägen, men så har det inte
alltid varit. Den väg du kom hit på – Kustlandsvägen – motsvarade en gång dagens E4.

 Många hästskjutsar hade Johannisfors som mål – de hade ärenden till bruket!
Utsmide av stångjärn

År 1798 anlades Johannisfors bruk
som ett underlydande bruk till Robertsfors.
Ägare var Jean Lefebure: Jean blev Johannis!
Hit transporterade ”moderbruket” stångjärn
för utsmide till verktyg och jordbruksredskap.
Transporterna de fem milen skedde med häst.
Stångjärn var Sveriges största exportvara,
men världsläget 1806 gjorde att exporten sjönk.
Det blev kännbart för Robertsfors bruk
som därför lade ned Johannisfors 1808.
Året därpå förstördes bruket av ryska arméer.

Förädling av tackjärn
Verksamheten på bruket startade igen 1822.
Nu var det istället tackjärn som skulle förädlas
– produkten blev det smidbara stångjärnet.
År 1839 införlivades bruket i två handelshus,
Olof Forssell & Söner och Erik Häggström.
Tackjärnet som fraktades med fartyg till Ratan
kom från järnbruk nere i Bergslagen.
Produktionen ökade och en ny smedja byggdes,
men den stora bruksdöden lurade om hörnet.
Lågkonjunkturer och nya produktionsmetoder
medförde att de gamla brukens tid var över. År
1882 var sista verksamhetsåret i Johannisfors.

En oljemålning från slutet
av 1800-talet ger en bild
av hur det en gång såg ut i
Johannisfors. Vid Pålböleån
ligger dammar, smedjor och
kolhus på rad. Längre upp i
backen skymtar kontor och
faktorsbostad. Nedtill ser
man arbetarnas bostäder
och uthus. Arbetarbostaden
längst till vänster i bild
finns ännu kvar.

An oil painting from the
end of the 19th century gives
an impression of what
Johannisfors once looked
like. Along Pålböle Stream
lie dams, smithies and
charcoal storehouses.
Further up on the hill, one
can make out offices and
the foreman’s home, and
further down, workers’
homes and outhouses. The
worker’s home at far left on
the picture still exists.

Johannisfors Works
In 1798, Johannisfors was built as a subsidiary plant to Robertsfors; an
ironworks located 30 km to the north. Rod iron was brought here to be
worked into tools and agricultural implements. It was transported by
horse and cart on the road where you are now standing. In 1808,
Johannisfors was closed down, and in the following year the works was
destroyed by Russian soldiers – Sweden was at war. Operations began
again in 1822, and now they involved the processing of pig iron into
rod iron. Rod iron was an important Swedish export, and much of it
went to England. However, new production methods spelt the end of
the ironworks era – and in 1882 the works was closed down.

JOHANNISFORS BRUK
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En bevarad känsla
Glasbruket i Strömbäck drevs fram till 1880,
därefter bytte egendomen ägare och funktion.
Glasbruket hade förfogat över mycket mark,
som nu kom att användas för storjordbruk.
Hyttan, där glaset tillverkades, revs 1892,
övriga byggnader lämnades att förfalla.
I början av 1950-talet övertogs de av EFS
och Strömbäck förvandlades till folkhögskola.
Mycket har förändrats sedan glasbrukets dagar,
men miljön talar ändå sitt tydliga språk
– vi befinner oss i en gammal bruksmiljö.

Längs bruksgatan
Bebyggelsen på de västerbottniska bruken
kom att utformas enligt samma tankegångar
som de stora bruken i exempelvis Uppland.
Skillnaden var storlek och byggnadsmaterial.
Vägen in till Strömbäck slutade vid herrgården,
den var byggd på den plats kapellet idag står.
I korsande riktning sträckte sig bruksgatan
med bostäder, kontor och i periferin uthus.
Bruksgatan sträcker sig ännu rak längs åsen,
svänger av mot öster nedför backen till havet;
fortsätt gatan ner så kommer ni till hyttplatsen!

År 1748 anlades ”Ströms” glasbruk som det första glasbruket i Norrland.
Kunskapen att framställa glas importerades; hyttmästaren var tysk och

glasblåsarna kom från Böhmen.

Från glasbrukets tid återstår den ombyggda inspektors-
bostaden, ett antal arbetarbostäder, ett packhus och en
smedja. Kapellet byggdes 1966, men Strömbäck hade ett
kapell redan i slutet av 1700-talet. De streckade ytorna,
1 – 3, visar var glashyttorna stått genom åren. Vid platsen
för sista hyttan finns ännu en skylt.

What remains from the glassworks epoch are the converted
manor, a number of workers’ homes and a warehouse. The
chapel was built in 1966, but Strömbäck had a chapel as
long ago as the late 18th century. The areas in dotted lines,
1 – 3, show where the glassworks have stood over the years.
At the site of the last glassworks, stands another board.

Strömbäck Glassworks
In 1748, Strömbäck glassworks was founded –
the first glassworks in northern Sweden. Glass
manufacturing know-how was imported; the
master craftsman was German, and the glass-
blowers came from Bohemia. The glassworks
was in operation until 1880. At the beginning
of the 1950s, Strömbäck was turned into an
adult education centre. We are still in what is
unmistakably works environment. The works
road starts at the manor at one end, then turns
down the slope towards the sea – continue and
you will arrive at the site of the glassworks.

Visit the cholera cemetery, where 23 persons were buried in
the cholera epidemic of 1853 in Strömbäck. Cholera
probably arrived on a ship from Stockholm.

Besök gärna kolerakyrko-
gården, där 23 personer
gravlagts. De dog i den
kolera som 1853 slog till i
Strömbäck. Koleran kom
troligtvis med ett fartyg
från Stockholm.

STRÖMBÄCKS GLASBRUK

Foto: Lena Olofsson/Hugin & Munin
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BRUKSVAROR OCH LYX
I Västerbotten har det funnits två glasbruk. Det första anlades här 1748, det andra

1798 i Ytterstfors, Byske. Glasbruket fick sitt namn efter byn Ström, belägen två km
härifrån, några år senare blev namnet Strömbäck. Tre hyttor har avlöst varandra.

Den sista låg vid den plats där ni nu står – det är den ni ser på bilden.
Den första tiden

När den första glashyttan uppfördes 1748,
valdes en plats ett par hundra meter västerut.
Hyttmästare var Christian Fillion från Tyskland,
glasblåsarna hade rekryterats från Böhmen.
Man tillverkade bruksglas och grönt fönsterglas,
men redan efter sju år upphörde verksamheten.
Christian Fillion hade kontroverser med staten.
Han återvände 1773 men var snart ute ur bilden;
1778 såldes bruket till en regementsbokhållare.
Fillion hade byggt en ny hytta vid Strömsbäcken.
Den brann ned 1788 och ersattes med en tredje,
den var uppförd här vid den plats ni nu står.

Blomstring och fall
När bruket 1821 köptes upp av Åberg & Grahn
inleddes en glansperiod för Strömbäcks glasbruk.
Häggströms handelshus övertog bruket 1853,
då var hela 93 personer noterade på avlöningslistan.
Den största produkten var grönt fönsterglas,
men här tillverkades även vitt glas i form av stop,
dricksglas, flaskor, karaffer, bunkar och ljuskronor
– en del produkter var således rena lyxartiklar.
Men lönsamheten i Strömbäck blev aldrig så god
att glasbruket kunde hänga med i utvecklingen;
tyska och belgiska bruk var Strömbäck övermäktiga.
Den sista smältningen gjordes förmodligen 1880.

På egna kölar
Glasbrukets första hamn låg i bäckens mynning
men flyttades ganska snart till Västerfjärden.
Mycket glas seglades till försäljare i Stockholm,
en period hade bruket handelsbod i Gamla Stan.
Frakterna gick med bruksägarnas egna fartyg,
som skonerterna Ceres, Strömbäck och Neptun.
I retur förde de spannmål, matvaror, styckegods
och en hel del drickbart – ”finare spirituosa”.
De franska vinerna, Madeiran och Cognacen
avnjöts förmodligen av herrgårdsfolket,
medan kannorna med brännvin och bajerskt öl
var avsedda för arbetarna på glasbruket.

Utility goods and luxuries
Three glassworks in turn have existed at Strömbäck.
The last of them, which you see on this photograph,
lay in front of us. The main product was green
window panes. Other products included transparent
glass in the form of bottles, drinking glasses, carafes,
flasks and bowls. A golden age began in the 1820s.
When Häggström’s business house took over the
works in 1853, 93 persons were on the payroll!
But Strömbäck never achieved enough profitability
for the glassworks to keep up with development;
German and Belgian works were more competitive
than Strömbäck. The last smelting was in 1880.Fo
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Den sista hyttan innan
rivningen 1892, där tillver-
kades bland annat ljuskronor.
Glas framställdes av ren, fin-
kornig kvartssand, soda, kalk
och pottaska. Blandningen
smältes i en degelugn vid
1 400 – 1 500 grader. Att
glaset ofta blev grönt berodde
på att det fanns mycket jär-
noxid i råvarorna.

This was the last of the glass-
works, before demolition in
1892. Its products included
chandeliers.


